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ATA N.º 14/2018
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 19.JUNHO.2018
------------------ Aos dezanove dias do mês de junho de dois mil e dezoito, nesta vila de Arouca e Edifício dos
Paços do Concelho, reuniu ordinariamente a Câmara Municipal de Arouca, sob a Presidência da sua
Presidente, senhora Margarida Maria de Sousa Correia Belém, e com a presença dos Vereadores senhores
António Brandão Tavares, Maria Fernanda da Conceição Oliveira, Albino Jorge Cardoso Gonçalves, Fernando
Brandão Mendes, Vítor Carlos Costa Carvalho e Sandra Maria de Brito Monteiro de Melo. ----------------------------------------------- Pelas 14.30 horas a senhora Presidente declarou aberta a reunião. ---------------------------------------------------------- I — PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ---------------------------------------------------------------------------------- A senhora Presidente informou o executivo que foi iniciada a desmaterialização dos processos
administrativos, visando a modernização dos serviços municipais, e deu nota também que no próximo sábado
se vai realizar na aldeia de Serabigões um simulacro no âmbito da implementação do conceito de “aldeia
segura”. ------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Seguidamente a Vereadora senhora Sandra Melo pediu a palavra para perguntar se já está
disponível a lista dos trabalhadores que serão abrangidos pelo PREVPAP, tendo a senhora Presidente
respondido que, tratando-se de um processo muito complexo, está ainda a ser analisado pelos serviços. --------------------------- O Vereador senhor Fernando Mendes apresentou o seguinte: ----------------------------------------------------------------- “1. ACESSIBILIDADES/MOBILIDADE ----------------------------------------------------------------------------------------------- [1.1] . LIGAÇÃO RODOVIÁRIA DE ESCARIZ À RIBEIRA---------------------------------------------------------------------- No dia 27 de Abril de 2018 foi aberto um concurso público pelas Infraestruturas de Portugal, SA
(27/03/2018) onde constava a beneficiação da estrada EN326 (ligação de Escariz à Ribeira).------------------------------------------- Em primeiro lugar gostaríamos de saber, porque é que a Srª Presidente tendo nós abordado
várias vezes este assunto não nos informou do avanço desta obra. ----------------------------------------------------------------------------- A Srª Presidente teve conhecimento deste projeto e do tipo de intervenção que vai ser feita? ------------------------ Sabemos que embora seja uma obra de cerca 1.000.000,00€ não consta qualquer retificação
(alargamento, zonas de ultrapassagem, rails de proteção, lazer…). ----------------------------------------------------------------------------- [1.2] . LIGAÇÃO RODOVIÁRIA DE ESCARIZ À A32 ---------------------------------------------------------------------------- Como tem vindo a ser tema frequentemente abordado e enquanto não for realidade será sempre
questionado, pelo que gostaríamos que a Srª Presidente nos informasse e aos Arouquenses quais foram os
desenvolvimentos e se tem data para iniciar a obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------- [1.3] . INFRAESTRUTURAS EMPRESARIAIS --------------------------------------------------------------------
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------------------ A Zona Industrial de S. Domingos, sendo a primeira zona industrial de Arouca, cuja importância é
crítica para o desenvolvimento de Arouca e das freguesias limítrofes, carece de uma requalificação e
alargamento, criando as condições ao nível infraestruturas, limpeza, desvio das águas pluviais, faixas de
contenção que apesar da intervenção não foram acauteladas os limites legais exigidos. ------------------------------------------------- 2. AMBIENTE--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Gostaria de saber se foi detetado o foco de poluição na Ribeira de Pilatos em Romariz e que
medidas foram tomadas, uma vez que o rio foi repovoado com peixes e é importante que se acautele estas
situações de poluição e os investimentos que vão ser feitos na Ecovia. ------------------------------------------------------------------------ 3. REQUALIFICAÇÃO DAS MARGENS DO RIO GONDIM ENTRE VILA BOA E ALHAVAITE: --------------------- Gostaríamos de propor, uma vez que em observação no local, detetámos que esta infraestrutura
carece de instalações sanitárias públicas, tanto mais que na zona limítrofe não existe nenhumas e o local assim
o exige.” ------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Por sua vez, o Vereador senhor Vítor Carvalho apresentou o seguinte: ------------------------------------------------------ [1] . INFRAESTRUTURAS EMPRESARIAIS ---------------------------------------------------------------------------------------- Qual o ponto de situação relativamente aos terrenos adquiridos no (Rossio) pela Vicaima (há
décadas sem qualquer utilização); gostaríamos de saber de forma objetiva quais os valores de isenções
concedidas até à data, e os compromissos assumidos.---------------------------------------------------------------------------------------------- Somos da opinião que se deverá estudar este dossier para que de uma vez por todas a entidade
avance ou “liberte” os terrenos para a instalação de outras empresas (trata-se de um espaço fácil de
infraestruturar, sem relevo acentuado e num local onde facilmente se pode captar investimentos e criar postos
de trabalho e emprego no Concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [2] . VIAS DE COMUNICAÇÃO/ LIMPEZA------------------------------------------------------------------------------------------- Alertamos para o facto de praticamente todas as vias que estão sob responsabilidade das
Estradas de Portugal e da Autarquia se encontrarem na maior parte dos casos por limpar, cheias de ervas,
arvores, lixo e elevado estado de degradação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- [3] . URBANIZAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA ZONA POENTE DA VILA DE
AROUCA ---- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para quando está previsto o arranque das obras na Zona Poente da Vila de Arouca.” ---------------------------------- Na sequência da intervenção do Vereador senhor Fernando Mendes, a senhora Presidente disse:
------------------ 1.1 . Que desconhecia a existência daquele concurso. --------------------------------------------------------------------------- Contactados telefonicamente os serviços da Infraestruturas de Portugal, foi informada que o
concurso visa apenas a reparação do pavimento, estando o processo na fase de análise de propostas. ------------
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------------------ 1.2 . Que não tem nada a acrescentar em relação ao que foi dito na última reunião.------------------------------------- 1.3 . Que se está a trabalhar na requalificação daquela zona industrial, prevendo-se também a
sua ampliação, estando já a decorrer os trabalhos de gestão das faixas de gestão de combustível e de limpeza
dos arruamentos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Que assim que foi detetada a poluição daquela linha de água foi feita a participação ao SEPNA,
não tendo a Câmara recebido ainda qualquer informação resultante da investigação que aquele organismo da
GNR está a desenvolver. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Que as instalações sanitárias serão construídas brevemente.--------------------------------------------------------------- A propósito dos assuntos abordados pelo Vereador senhor Vítor Carvalho, a senhora Presidente
referiu: --------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Que, estando-se em presença de terrenos de propriedade privada, o executivo anterior tentou,
sem êxito, sensibilizar os seus detentores para investir ou para os disponibilizar a terceiros para investimento. -------------------- 2. Que, no que se refere às vias municipais, a Câmara está a fazer o que é material e
humanamente possível, não parecendo sensato exigir mais do que tem sido feito, atentas as condições
meteorológicas que se fizeram sentir até há muito pouco tempo. --------------------------------------------------------------------------------- Já quanto às vias sob administração da Infraestruturas de Portugal, a Câmara tem,
insistentemente, alertado essa empresa para a necessidade de proceder à sua limpeza. ------------------------------------------------- 3. Que a empreitada vai ser consignada muito em breve, estando-se a programar os trabalhos de
molde que sejam executados por fases, iniciando-se pelo Largo D. Sancho. ----------------------------------------------------------------- II — PERÍODO DA ORDEM DO DIA:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 01. ATA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a ata n.º 13/2018, relativa à reunião ordinária de 5 de
junho corrente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Achada conforme, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprová-la. ------------------ 02. JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Nada a registar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: ----------------------------------------------- Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 113, do dia de ontem, que apresenta um
saldo em disponibilidades no valor global de €6.099.180,28 (seis milhões e noventa e nove mil cento e oitenta
euros e vinte e oito cêntimos), correspondente a operações orçamentais e não orçamentais, nos valores de,
respetivamente, €5.674.986,65 (cinco milhões seiscentos e setenta e quatro mil novecentos e oitenta e seis
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euros e sessenta e cinco cêntimos) e €424.193,63 (quatrocentos e vinte e quatro mil cento e noventa e três
euros e sessenta e três cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/GRANDES OPÕES DO PLANO – 12.ª ALTERAÇÃO: -------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a 12.ª alteração às Grandes Opções do Plano para o ano
em curso, instruída com o mapa discriminativo dos projetos/ações a alterar, da qual resulta uma diminuição da
dotação global definida no valor de €1.000,00 (mil euros), documento que se dá aqui como reproduzido e a
fazer parte integrante desta ata. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com as abstenções dos
Vereadores senhores Fernando Mendes e Vítor Carvalho, aprovar aquele documento. ---------------------------------------------------- 05. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ORÇAMENTO – 12.ª ALTERAÇÃO: -------------------------------------------------- Foi presente a 12.ª alteração ao Orçamento para o ano em curso, acompanhada dos mapas de
discriminação respetivos, em que são reforçadas várias rubricas com o valor global de €398.100,00 (trezentos e
noventa e oito mil e cem euros), documento que se dá aqui como reproduzido e a fazer parte integrante desta
ata.------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com as abstenções dos
Vereadores senhores Fernando Mendes e Vítor Carvalho, aprovar aquele documento. ---------------------------------------------------- 06.

ADMINISTRAÇÃO

MUNICIPAL/ORÇAMENTO

PARTICIPATIVO

-

NORMAS

DO

CONCURSO DE IDEIAS PARA A ELABORAÇÃO DA IMAGEM – ALTERAÇÃO: --------------------------------------------------------- Por proposta da senhora Presidente, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por
maioria, com a abstenção do Vereador senhor Fernando Mendes, prorrogar até às 17:00 horas do dia 29 de
junho corrente o prazo para apresentação de candidaturas ao concurso de ideias para a Elaboração da Imagem
do Orçamento Participativo de Arouca, alterando assim o n.º 5, cláusula 5.ª do regulamento aprovado por
deliberação de 3 de maio findo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07. PESSOAL/MAPA DE PESSOAL – 1.ª ALTERAÇÃO: ----------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a proposta de alteração do mapa de pessoal do
Município, documento que se dá aqui como reproduzido e a fazer parte integrante desta ata. ------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com as abstenções dos
Vereadores senhores Fernando Mendes, Vítor Carvalho e Sandra Melo, aprovar aquele documento e mandar
submete-lo à consideração da Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------ 08. ENSINO BÁSICO/CAMPO DE FÉRIAS – CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES – PROTOCOLO:---
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------------------ Foram presentes as minutas dos protocolos que o Município de Arouca pretende celebrar com o
Agrupamento de Escolas de Arouca, o Agrupamento de Escolas de Escariz, a Associação de Pais da Escola de
Alvarenga, a Associação de Pais e Amigos do Ensino Básico e Jardim de Infância de Fermedo e S. Miguel do
Mato, a Associação de Pais e Encarregados de Educação das Escolas do 1.º Ciclo e Jardim de Infância de
Mansores, a Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos do 1.º CEB e JI da Freguesia de
Escariz, o Campo de Férias TOPArouca juntamente com a Associação de Pais da EB1 de Arouca e, ainda, o
Campo de Férias “Férias de Verão 2018” representado pelo Centro Juvenil Salesiano de Arouca juntamente
com as Juntas de Freguesia de Arouca e Burgo, Santa Eulália, Urrô, Várzea e Rossas, protocolos esses que
visam estabelecer os termos e condições em que o Município e os Agrupamentos de Escolas se comprometem
a ceder instalações escolares para a promoção de atividades no período das férias escolares do próximo Verão,
documentos que se dão aqui como reproduzidos e a fazer parte integrante desta ata. ----------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aqueles documentos.
------------------ 09. CULTURA/AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA OFERTA: --------------------------------------------------------------------- Pela DDS foi presente a seguinte proposta:------------------------------------------------------------------------------------------ «No seguimento da proposta de Luís Teixeira, com entrada n.º 2766 de 7 de maio de 2018, de
aquisição de exemplares pela Câmara Municipal de Arouca, do livro “60 anos de futebol em Arouca” de que é
autor, e de acordo com o despacho da Sra. Presidente da Câmara Municipal, Dra. Margarida Belém, sou pelo
presente a propor que a Câmara Municipal adquira 25 livros “60 anos de futebol em Arouca” pelo preço unitário
promocional de 7€ com IVA incluído (o PVP do livro é de 15€), ao autor Luís Carlos Martins Teixeira, NIF 241
791 057, no total de 175€ para oferta a entidades coletivas ou pessoas particulares que colaboram
gratuitamente com a autarquia na promoção de diversos eventos, especialmente de âmbito desportivo.» --------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela proposta. ----------------------- 10. CULTURA/FESTIVAL DE ARTES DE RUA – CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO: ---------------------------- Pela DDS foi presente o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ “O Festival de Artes de Rua de Arouca surgiu em 2015 com a necessidade de oferecer ao público
uma mostra variada de artes de rua, que provoquem uma imagem apelativa da dinâmica cultural do concelho,
com o objetivo de criar uma marca que seja referência a curto/médio prazo. ----------------------------------------------------------------- A 4.ª edição do FARA terá lugar dias 30 de junho e 1 de julho e já tem cartaz e promete agitar nos
domínios da arte e da cultura. São dois dias de Festival que trarão à região grandes companhias oriundas de
países como Itália, Espanha, Chile, Irlanda e Portugal. A internacionalização do evento tem assumido um papel
preponderante e o FARA tem ganho, ano após ano, uma maior dinâmica e diversidade. No total, são 11 as
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companhias/bandas, que integram esta IV edição do FARA e, que resultam na apresentação de 19 espetáculos
diferentes, num total de 45 exibições. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Os espetáculos decorrerão no centro histórico da vila de Arouca, com uma maior incidência na
Av. 25 de Abril e na praça. Paralelamente à programação haverá lugar a animação itinerante, mercado de artes
e artesanato. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O FARA é uma coorganização do TEA - Teatro Experimental de Arouca e da Câmara Municipal
de Arouca, contando com o apoio da Caixa Crédito Agrícola Mútuo de Arouca, dos Supermercados Cavadinha e
da União de Freguesias Arouca/Burgo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Apresenta um cartaz variado que contempla, teatro, circo, performance, animação, música e
mercado de artes e encerra na noite de 1 de julho com a estreia da peça “A Dívida” do Teatro Experimental de
Arouca. ------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uma vez que neste momento já se encontra definido o programa do evento e, tendo em conta
que os principais momentos vão ter lugar na Praça Brandão de Vasconcelos e suas imediações e que
prevemos grande moldura humana, e ainda considerando que vão acontecer performances em plena rua, é
conveniente a limitação da circulação de trânsito na Avenida 25 de Abril (entre a Praça do Município e a
Cooperativa), durante determinados períodos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Solicito que a Câmara Municipal delibere, nos termos do n° 4 do artigo 8° da Postura Municipal
de Ordenamento de Tráfego, encerrar o trânsito automóvel na dita rua, nos seguintes horários: ---------------------------------------- 30 de junho - 20h00 às 24h00: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 de Julho - 20h00 às 24h00.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, autorizar o condicionamento
do trânsito nos termos solicitados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11. AÇÃO SOCIAL/PRESTAÇÕES DE NATUREZA SOCIAL – CONCESSÃO: ------------------------------------------ Foram presentes à consideração da Câmara os seguintes pedidos de concessão de prestações
de natureza social: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 2.857, de 11 de maio findo, de Cândida Manuela Paiva, residente em Sanfins, Várzea,
a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de bens de primeira necessidade; ------------------------- Registo n.º 2.240, de 12 de abril último, de António Fevereiro da Silva, residente em Fuste,
Moldes, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de prótese dentária;--------------------------------- Registo n.º 1.943, de 4 de abril último, de Cristina Paula Almeida Gonçalves, residente em
Farrapa, Chave, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a renda da sua habitação; ------------
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------------------ Registo n.º 2.987, de 17 de maio findo, de Elvira Vieira Soares, residente em Cima, Canelas, a
solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de materiais de construção; ------------------------------------ Os pedidos foram analisados pela comissão criada por deliberação tomada na reunião de 7 de
setembro de 2017, tendo esta elaborado a proposta de comparticipação que se dá aqui como reproduzida e a
fazer parte integrante desta ata. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar a proposta que
antecede. ----- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12. HABITAÇÃO/REABILITAÇÃO DE HABITAÇÕES SOCIAIS NO BAIRRO SOCIAL DE PADE
- ALVARENGA – PRORROGAÇÃO DE PRAZO: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a carta registada sob o número 3.424, em 12 de junho
corrente, de Binómio Elevado Técnicas de Engenharia e Construção, Ld.ª, adjudicatário da empreitada em
epígrafe, a solicitar a prorrogação graciosa do prazo para a conclusão dos trabalhos por mais 120 dias.----------------------------- Face à informação da DPO, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
conceder a prorrogação, a título gracioso, apenas até ao próximo dia 15 de setembro. ---------------------------------------------------- A Vereadora senhora Sandra Melo ausentou-se da reunião.-------------------------------------------------------------------- 13. URBANIZAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO DAS PRAÇAS E RUAS DO CENTRO HISTÓRICO DE
AROUCA - ALAMEDA D. DOMINGOS DE PINHO BRANDÃO - REVISÃO DE PREÇOS – RETIFICAÇÃO: ----------------------- Por deliberação tomada na reunião de 3 de maio findo, a Câmara aprovou os cálculos da revisão
de preços definitiva relativa à empreitada em epígrafe, de onde resultou a importância de €13.903,37 (treze mil
novecentos e três euros e trinta e sete cêntimos) a favor do empreiteiro. ---------------------------------------------------------------------- Informa agora a DPO que foram publicados no Diário da República do dia 17 do mesmo mês de
maio os avisos a retificar alguns dos índices utilizados no cálculo da referida revisão de preços, cálculo esse
que importa agora retificar também, de que resulta a importância de €479,55 (quatrocentos e setenta e nove
euros e cinquenta e cinco cêntimos) igualmente a favor do empreiteiro. ------------------------------------------------------------------------ Face àquela informação, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
retificar o valor daquela revisão de preços, acrescentando ao valor aprovado a referida importância de €479,55
(quatrocentos e setenta e nove euros e cinquenta e cinco cêntimos). --------------------------------------------------------------------------- 14. TURISMO/REQUALIFICAÇÃO DA PRAIA FLUVIAL DE ALBERGARIA E ACESSO AO
EDIFÍCIO DA JUNTA – ESTUDO PRÉVIO: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Foi presente à consideração da Câmara o estudo prévio do projeto para a requalificação da praia
fluvial de Albergaria e acesso ao edifício da Junta. --------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele estudo prévio.
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------------------ Os Vereadores senhores Fernando Mendes e Vítor Carvalho apresentaram a seguinte declaração
de voto: ------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Nós, Fernando Mendes e Vítor Carvalho, votamos a favor, mas deixamos aqui alguns
considerandos: Por um lado, é importante que se acautele a sustentabilidade futura desta infraestrutura, e por
outro que se planeie e defina a sua utilização e funcionamento por forma a que este investimento não se torne
mais um custo para os contribuintes; mais ainda, não se torne mais um investimento para fazer concorrência
aos investidores privados que tiveram que suportar a totalidade os seus investimentos. --------------------------------------------------- Antes de mais, importa dar prioridade ao arranque da recuperação e melhoria do Parque de
Campismo do Merujal, uma vez que é já uma infraestrutura que existe e cuja intervenção é crítica.”----------------------------------- Reentrou a Vereadora senhora Sandra Melo. --------------------------------------------------------------------------------------- 15. TURISMO/REQUALIFICAÇÃO DA PRAIA FLUVIAL DA PARADINHA – ESTUDO PRÉVIO: ------------------- Foi presente à consideração da Câmara o estudo prévio do projeto para a requalificação da praia
fluvial da Paradinha. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele estudo prévio.
------------------ 16. LICENCIAMENTO DE OBRAS/MANUEL ANTÓNIO FREITAS DOS SANTOS, (CORUTO,
ESCARIZ): -- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o processo de obras número 65/2015, de Manuel António Freitas dos Santos,
residente na Travessa de Gagim, Freguesia de Fajões, Município de Oliveira de Azeméis, acompanhado do
requerimento registado sob o número 814/DAU, em 22 de maio findo, a solicitar a prorrogação do prazo da
licença n.º 92/2016. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face à informação do Gabinete Via Verde, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por
unanimidade, deferir o pedido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17. DIVERSOS/QUITÉRIA MARIA VIEIRA DA SILVA – INDEMNIZAÇÃO: ------------------------------------------------ Foi presente a carta registada sob o n.º 2.935, em 15 de maio último, de Quitéria Maria Vieira da
Silva, residente na Rua Lugar da Casinha, 1C, lote 3, freguesia de Santa Eulália, a solicitar o ressarcimento
pelos prejuízos alegadamente causados na sua viatura pelas pedras projetadas pelo equipamento com que
funcionários do Município procediam a trabalhos de manutenção do jardim anexo ao edifício do Centro
Coordenador de Transportes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face à informação da DAU, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
atribuir a indemnização de €479,70 (quatrocentos e setenta e nove euros e setenta cêntimos). ----------------------------------------- 18. DIVERSOS/LOTEAMENTO DE VILA PAVÃO - VENDA DE LOTE: ------------------------------------
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------------------ Foi presente a carta registada sob o número 3.442, em 12 de junho em curso, de Marco Paulo da
Mota Oliveira, residente na Rua Combatentes do Ultramar, 230, rés-do-chão esquerdo, Freguesia de Romariz,
Município de Santa Maria da Feira, a manifestar interesse na aquisição do lote n.º A9 do loteamento de Vila
Pavão, promovido por esta Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, ordenar a abertura do
procedimento com vista à alienação daquele lote, fixando a sua base de licitação em €30,00 por metro
quadrado. ----- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19. DIVERSOS/COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS - INDICAÇÃO DE
REPRESENTANTE: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Por deliberação tomada na reunião de 19 de maio de 2015, a Câmara designou a senhora Paula
Brandão Pinto para representar o Município na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Decorridos que
estão três anos após essa nomeação e tendo em conta o disposto no art.º 26.º, n.º 1, da Lei de Proteção de
Crianças e Jovens em Perigo, aprovada pela Lei n.º 147/99, de 1 de setembro, vem a indicada representante
solicitar a sua substituição. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, designar a Vereadora
senhora Fernanda Oliveira para representar o Município naquela Comissão. ----------------------------------------------------------------- 20. DIVERSOS/AFRA – ASSOCIAÇÃO DE FOMENTO DA RAÇA AROUQUESA – CONCURSO
PECUÁRIO DE RAÇA AROUQUESA – APOIO – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO:------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o despacho da senhora Presidente, proferido no uso da
competência excecional prevista no número 3, art.º 35.º, do RJAL aprovado pela Lei número 75/2013, de 12 de
setembro, mediante o qual decidiu a concessão à Associação de Fomento da Raça Arouquesa do subsídio no
valor de €8.000,00 (oito mil euros), para fazer face a despesas com a organização do VI Concurso Pecuário da
Raça Arouquesa, realizado na freguesia de Alvarenga no passado dia 16. -------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com a abstenção da Vereadora
senhora Sandra Melo, ratificar aquele despacho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 21. DIVERSOS/AMORIM & ROCHA, LD.ª - OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO COM
ESPLANADA:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o pedido de autorização de ocupação do espaço público
para a instalação de esplanada aberta, apresentado no Balcão do Empreendedor, nos termos do disposto no
Decreto-Lei número 48/2011, de 16 de Janeiro, na redação em vigor, por Amorim & Rocha, Ld.ª, com
estabelecimento comercial no Largo Ângelo Miranda, nesta vila. ----------------------------------------------------------------

Ata n.º 14/2018
Reunião de 19.06.2018
Pg. 10

------------------ Face à informação da DAU, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
deferir o pedido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22. DIVERSOS/PN -TAVARES - RESTAURAÇÃO E CAFETARIA, LDA.ª - OCUPAÇÃO DO
ESPAÇO PÚBLICO COM ESPLANADA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o pedido de autorização de ocupação do espaço público
para a instalação de esplanada aberta, apresentado no Balcão do Empreendedor, nos termos do disposto no
Decreto-Lei número 48/2011, de 16 de Janeiro, na redação em vigor, por PN-Tavares-Restauração e Cafetaria,
Ld.ª, com estabelecimento comercial no Pátio das Laranjeiras, nesta vila. --------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, deferir o pedido. ----------------------------------- 23. DIVERSOS/PLENÁRIO PLACE, LD.ª - OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO COM
ESPLANADA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o pedido de autorização de ocupação do espaço público
para a instalação de esplanada aberta, apresentado no Balcão do Empreendedor, nos termos do disposto no
Decreto-Lei número 48/2011, de 16 de Janeiro, na redação em vigor, por Plenário Place, Ld.ª, com
estabelecimento comercial na Travessa da Ribeira, nesta vila. ------------------------------------------------------------------------------------ Face à informação da DAU, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
deferir o pedido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24. DIVERSOS/INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS –
CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES – PROTOCOLO: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a minuta do protocolo a celebrar entre o Município de
Arouca e o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, que estabelece os termos e condições em
que este organismo cede a parte poente do edifício denominado “Casa dos Serviços Florestais”, sito na Avenida
25 de Abril, nesta vila, para instalar o Gabinete Técnico Florestal e outros serviços técnico-administrativos que a
Câmara julgue necessário para a prossecução das suas atribuições. --------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, deixar o assunto para estudo.
------------------ 25. DIVERSOS/ILDA MARIA PINHO TEIXEIRA ROCHA FREITAS - PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO OU DE BEBIDAS NÃO SEDENTÁRIA – AUTORIZAÇÃO:------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o requerimento registado sob o n.º 843/DAU, de Ilda
Maria Pinho Teixeira Rocha Freitas, residente na Rua Albano Ferreira, n.º 2, nesta vila, a solicitar a autorização
excecional para o exercício da atividade de venda ambulante em equipamento móvel, em terreno privado
localizado no lugar de Olival do Customil, Areinho, Freguesia de Canelas e Espiunca, inserido na zona de
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proteção definida na alínea e), n.º 1, art.º 9.º do Regulamento para o Exercício da Venda Ambulante e da
Atividade de Restauração ou de Bebidas não Sedentária. ------------------------------------------------------------------------------------------ Face à informação da DAU, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
deferir o pedido.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/REQUALIFICAÇÃO DAS MARGENS DO RIO
GONDIM ENTRE VILA BOA E ALHAVAITE – AUTO N.º 8: -------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o auto de medição de trabalhos número 8, relativo à empreitada em epígrafe, no
valor de €53.252,21 (cinquenta e três mil duzentos e cinquenta e dois euros e vinte e um cêntimos). --------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto. ----------------------------- 27. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS PRIMÁRIAS DO
PLANO DOS CENTENÁRIOS PARA FINS TURÍSTICOS – AUTO N.º 3: --------------------------------------------------------------------- Foi presente o auto de medição de trabalhos número 3, relativo à empreitada em epígrafe, no
valor de €24.438,22 (vinte e quatro mil quatrocentos e trinta e oito euros e vinte e dois cêntimos. -------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto. ----------------------------- 28. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/INTRODUÇÃO DE MODOS SUAVES NA RUA
EGAS MONIZ – AUTO N.º 1: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o auto de medição de trabalhos número 1, relativo à empreitada em epígrafe, no
valor de €1.286,01 (mil duzentos e oitenta e seis euros e um cêntimo).------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto. ----------------------------- APROVAÇÃO EM MINUTA: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Finalmente a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar a
presente ata em minuta, nos termos e para os efeitos do consignado nos números 3 e 4, art.º 57.º, da Lei
75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.--------------------------------------------------------------------------- Eram 16 horas e 30 minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata, que, achada conforme, vai ser assinada
pela senhora Presidente e por mim,

, Coordenador Técnico

do Departamento de Administração Geral e Finanças que a redigi. -------------------------------------------------------------

